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 راهنمای خرید آنالین نیم ست طال 

یکی از زیورآالت مورد عالقه اکثر خانم های ایرانی می باشد. بانوان   طال ست نیم •

 .استفاده از زیورآالت از جنس طال را ترجیح می دهند

می تواند جزو دغدغه های بسیاری از افراد باشد. امروزه  ارزان طال ست نیم خرید •

به   با توجه به افزایش قیمت طال، خانم ها در انتخاب نیم ست نیز وسواس بیشتری

 .خرج می دهند

می توان این زیورآالت را در موقعیت های گوناگون مانند مهمانی های رسمی،   •

 .دورهمی های دوستانه و غیره استفاده نمود

برخی از مدل های مختلف طال را نمی توان به راحتی با لباس های گوناگون ست   •

ای مختلف پیراهن  نمود، اما نیم ست ها این قابلیت را دارند تا به آسانی با مدل ه

 .پوشیده شوند

می تواند زیبایی استایل شما را دوچندان کرده و آن ر   شیک  طال ست نیم خرید •

 .چشم نواز نماید

در زمان خرید نیم ست بهتر است تا به موارد خاصی توجه نمایید و در نهایت   •

 .خریدی هوشمندانه و لذت بخش را تجربه کنید 

 .ست، توجه به استایل خودتان می باشداولین نکته در هنگام انتخاب نیم  •

نیم ست های طال در مدل های مختلفی طراحی و تولید می شوند. انتخاب یک   •

خانوم با تیپ و استایل رسمی قطعا با یک خانومی که تیپی کژوال را دوست دارد 

 .متفاوت خواهد بود

 .نیم ست ها برای تمامی بانوان با سالیق مختلف طراحی و عرضه می شوند •

 



  

    

 

2 
www.greenlist.ir 

 اینترنتی  خرید +  پرفروش و شیک طال ست نیم مدل 50

 

  ست نیم خرید ،زنانه  طال ست نیم خرید  ،ظریف طال ست نیم خرید می توانید برای •

هم به صورت حضوری و هم به   دخترانه طال ست نیم خرید  و یا گانه بچه طال

 .صورت اینترنتی اقدام نمایید 

 نکات مهم هنگام خرید نیم ست طال 

 خلوص را بررسی کنید •

فاده برای ساخت جواهراتی را که به آن نگاه  اولین قدم این است که خلوص طالی مورد است 

 .می کنید بررسی کنید

بهترین روش برای بررسی خلوص طال، یافتن عالمت مشخصه روی قطعه جواهرات  

 .است

 .عالمت مشخصه نشان دهنده نسبت رسمی طالی استفاده شده است

ند و  جواهرات طال دارای عالمت مشخصه ای هستند که نشان می دهد طالی واقعی هست

 .سایر جنبه های کیفیت را نشان می دهد

عالمت گذاری معموالً در یک مکان نامشخص مانند داخل یک حلقه یا در پشت گوشواره  

 .است

 .اگر در پیدا کردن آنها مشکل دارید، از طال فروش خود بپرسید که عالئم مشخصه کجاست

 عیار طال •

باید به نکات زیادی توجه نمایید، یکی از این موارد، عیار   جدید طال ست  نیم خرید در هنگام

 .طال می باشد

عیار   24تولید می شوند. طالی   24و  18عموما طالهای موجود در بازار در عیارهای  

 .عیار داشته و همچنین دارای درخشندگی زیادتری نیز می باشد 18قیمت بیشتری نسبت به  
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عیار از  24عیار به دلیل داشتن آلیاژهای مختلف نسبت به  18دقت داشته باشید که طالی 

 .مقاومت بیشتری برخوردار است

 رنگ طال •

مناسب است. طال در   یکی دیگر نکته های قابل توجه در زمان خریدن طال انتخاب رنگ

 .رنگ های مختلفی موجود می باشد

از رنگ های رایج طال می توان به طالیی، سفید و رزگلد اشاره نمود. با در نظر گرفتن  

 .رنگ پوست خود می توانید از رنگ های موجود انتخاب خود را انجام دهید

ود تا از طالهای عموما به کسانی که دارای رنگ پوستی روشن و سفید هستند توصیه می ش

 .رزگلد یا طالیی استفاده کنند

همچنین کسانی که دارای پوستی گندمگون می باشند بهتر است زیورآالت خود را از رنگ  

 .سفید انتخاب نمایند

الزم به ذکر است در چند سال اخیر طراحان زیورآالت به طراحی نیم ست ها با ترکیب  

 .رنگ های مختلف نیز پرداخته اند

ال می توانید نیم ستی خریداری نمایید که از ترکیب هر سه رنگ طال در آن استفاده برای مث 

 .شده باشد. انتخاب این مورد به سلیقه شما بستگی خواهد داشت

 مقایسه قیمت نیم ست طال را انجام دهید •

، بودجه شما می  طال  ست  نیم یکی دیگر از عوامل مهم و بسیار تاثیرگذار در زمان خرید

 .باشد

تر است پیش از اقدام به خرید ابتدا بودجه ای که برای این کار در نظر گرفته اید را به 

 .مشخص نمایید
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این عمل می تواند به شما کمک کند تا محدوده انتخابی خود را مشخص کرده و از میان  

 .طرح های گوناگون مدل و وزنی از طال که با بودجه شما متناسب است را خریداری نمایید

 رحمدل و ط •

 .نیز یکی دیگر از فاکتورهای قابل تامل در زمان انتخاب می باشد طال ست نیم مدل و طرح

ظرافت در طراحی و مدل برای خیلی از بانوان بسیار مهم می باشد. معموال خانم های  

جوان تر به دنبال نیم ست های ظریف بوده و خانم های میانسال طالهای بزرگ و ضخیم تر  

 .را بیشتر می پسندند

 یک فروشنده معتبر پیدا کنید •

فروشگاه های بزرگ آنالین از نظر کیفیت قابل اعتمادترین هستند می توان فروشگاه  

 .اینترنتی دیجی کاال را مثال زد

اگر به دنبال یک فروشنده مستقل هستید، حتما تحقیقات خود را انجام دهید و مطمئن شوید که  

 .آنها معتبر هستند

 .سب خود را بخواهیدنترسید که از یک طال فروشی احتمالی مدارک و جواز ک

طال فروشی را انتخاب کنید که خدمات مختلفی مانند تغییر اندازه و طراحی سفارشی ارائه  

 .می دهد

اگر خرید قابل توجهی است، از اولین فروشگاهی که بازدید می کنید خرید نکنید. به دنبال  

 .قطعات مشابه در فروشگاه های دیگر بگردید تا مقایسه قیمت داشته باشید

 خرید نیم ست طال 

 .می تواند برای بسیاری از بانوان به یک چالش تبدیل شود طال ست نیم خرید •

در زمان خرید های اینترنتی بهتر است به تمامی جزئیات دقت نموده و حتما از  •

 .اعتبار سایت مورد نظر اطمینان حاصل نمایید
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وده و با دقت  مواردی از قبیل، عیار، وزن طال و نام مدل و طرح را بررسی نم  •

 .کامل خرید خود را انجام دهید

به قیمت روز طال در هنگام خرید دقت نمایید. برخی از مدل های نیم ست با توجه   •

 .طراحی های مختلف آن ها دارای اجرت ساخت متفاوتی نیز هستند

به طور کلی هرچه ظرافت طرح و مدل طال بیشتر باشد، اجرت ساخت آن نیز   •

 .باالتر خواهد بود

  طال ست نیم خرید. سایت های معتبر را انتخاب کنید آنالین طال  ست نیم خرید رایب  •

 .امروزه بسیار رواج پیدا کرده است اینترنتی

 قیمت نیم ست طال 

 .به فاکتورهای مختلفی بستگی دارد طال ست  نیم قیمت •

 .هرچه وزن طال بیشتر باشد، مسلما قیمت آن نیز باالتر خواهد بود •

 .عیار طال یکی دیگر از موارد تاثیر گذار روی قیمت نیم ست می باشد •

 .عیار به دلیل خالصی بیشتر دارای قیمت زیادتری نیز هستند 24طالهای  •

 .طرح و مدل های مختلف زیورآالت نیز می تواند بر قیمت آنها موثر باشند •

 روش نگهداری از نیم ست طال 

 .نیم ست های طال مستلزم رعایت چند نکته می باشند نگهداری صحیح از •

با عمل به این موارد می توانید زیور آالت خود را درخشان نگه داشته و از تغییر   •

 .شکل آنها جلوگیری نمایید

دست نداشته بهتر است در زمان استفاده از مواد شوینده مانند سفید کننده ها طال به  •

 .باشید

 .مواد شوینده اسیدی می تواند باعث کدر شدن رنگ طال شوند •
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در زمان هایی که قصد پوشیدن طال را ندارید آن را درون جعبه مخصوص قرار   •

 .دهید

از انباشتن طالها روی همدیگر خودداری نمایید. این کار باعث ایجاد خط و خش   •

 .روی زیورآالت شما می شود

 .پوشیدن یا درآوردن آن دقت الزم را به خرج دهیددر هنگام لباس   •

 جمع بندی خرید اینترنتی نیم ست طال 

جواهرات خاص هستند و یک عمر ماندگاری دارند. این همیشه یک تجربه   •

احساسی و احساسی بوده است که خاطرات شگفت انگیزی را تداعی می کند و در  

 .عین حال برای سال های آینده لذت می بخشد

 .یکی از اکسسوری های پرطرفدار در میان بانوان ایرانی می باشد طال ست نیم •

خانم ها می توانند با توجه به بودجه و سلیقه خود از میان مدل ها و طرح های  •

 .مختلف موجود در بازار خرید خود را انجام دهند

در هنگام خرید رنگ پوستتان را در نظر بگیرید. برای پوست های روشن و سفید   •

 .ده از زیورآالت طالیی یا رزگلد توصیه می شوداستفا

همچنین اگر دارای پوستی تیره هستید بهتر است طالی خود را از رنگ سفید  •

 .برگزینید

 


